หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
เวลา 3 ชัวโมง
่
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.5/1 วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีต่ นนับถือในฐานะทีเ่ ป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
และหลักในการพัฒนาชาติไทย
ป.5/2 สรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ จนถึงพุทธกิจสาคัญ หรือประวัตศิ าสดาทีต่ นนับถือตามทีก่ าหนด

2. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
ศาสนาทุกศาสนาล้วนมีมรดกทางวัฒนธรรม และหลักธรรมคาสอนทีท่ าให้ศาสนิกชนนาไปปฏิบตั เิ พือ่ พัฒนาด้าน
กายภาพ สิง่ แวดล้อม และจิตใจ ส่งผลต่อการพัฒนาชาติไทย ศาสนิกชนทุกคนพึงศึกษาประวัตศิ าสดาของศาสนา
ทีต่ นนับถือ
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) มรดกทางวัฒนธรรมทีไ่ ด้รบั จากพระพุทธศาสนา
- มรดกทางด้านรูปธรรม เช่น ศาสนสถาน โบราณวัตถุ สถาปั ตยกรรม
- มรดกทางด้านจิตใจ เช่น หลักธรรมคาสังสอน
่
ความเชื่อและคุณธรรมต่างๆ
2) การนาพระพุทธศาสนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาชาติไทย
- พัฒนาด้านกายภาพ และสิง่ แวดล้อม เช่น ภาวนา 4 (กาย ศีล จิต ปั ญญา) ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปั ญญา)
และอริยสัจ 4
- พัฒนาจิตใจ เช่น หลักโอวาท 3 (ละความชัว่ ทาความดี ทาจิตใจให้บริสุทธิ)์ และการบริหารจิต
และเจริญปั ญญา
3) สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน)
4) โปรดพระพุทธบิดา (เสด็จกรุงกบิลพัสดุ)์
5) พุทธกิจสาคัญ ได้แก่ โลกัตถจริยา ญาตัตถจริยา และพุทธัตถจริยา
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล
3) ทักษะการให้คาจากัดความ

2) ทักษะการวิเคราะห์
4) ทักษะการสร้างความรู้

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
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5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
4. มุ่งมันในการท
่
างาน
6. ชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
รายงาน เรื่อง ประวัตแิ ละความสาคัญของพระพุทธศาสนา
7. การวัดและการประเมิ นผล
7.1 การประเมิ นก่อนเรียน

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 เรื่อง ประวัตแิ ละความสาคัญของพระพุทธศาสนา
7.2 การประเมิ นระหว่างการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

7.3 การประเมิ นหลังเรียน

- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 เรื่อง ประวัตแิ ละความสาคัญของพระพุทธศาสนา
7.4 การประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

- ตรวจรายงาน เรื่อง ประวัตแิ ละความสาคัญของพระพุทธศาสนา
8. กิ จกรรมการเรียนรู้
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 1 เรือ่ ง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่
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เรื่องที่ 1 ความสาคัญของพระพุทธศาสนา

เวลา 1 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก

ขัน้ ที่ 1 สังเกต
1. ครูนาภาพเกีย่ วกับศิลปวัฒนธรรมด้านจิตรกรรมฝาผนังทีแ่ สดงเรื่องราว พุทธประวัติ หรือภาพโบสถ์ วิหาร เจดีย์
ทีเ่ ป็ นโบราณสถาน มาให้นักเรียนดู แล้วให้นกั เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นด้วยการตอบคาถามตามทีก่ าหนด
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา
ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์ วิ จารณ์
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรูเ้ รื่อง ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม ตามประเด็นทีก่ าหนด
2. ครูให้นกั เรียนวิเคราะห์ภาพในใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา เมื่อทาเสร็จแล้วให้สมาชิก
แต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของผลงานในใบงาน และปรับปรุงหรือพัฒนาให้มคี วามสมบูรณ์
3. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอใบงานที่ 1.1 หน้าชัน้ เรียน โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง และให้ขอ้ เสนอแนะ
เพิม่ เติม
ขัน้ ที่ 3 สรุป
นักเรียนร่วมกันสรุปความสาคัญของพระพุทธศาสนา ในด้านการเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม และเป็ นหลักใน
การพัฒนาชาติไทย
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เรื่องที่ 2 พุทธประวัติ

เวลา 1-2 ชัวโมง
่

วิ ธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage)
1. ครูนาภาพถ่ายสถานทีป่ ระสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า มาแสดงให้นกั เรียนดูทห่ี น้าชัน้ เรียน
แล้วให้นกั เรียนช่วยกันตอบคาถาม
2. ครูตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายเชื่อมโยงให้นกั เรียนเห็นถึงความสาคัญของพุทธประวัติ
ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา (Explore)
นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรูเ้ รื่อง พุทธประวัติ จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม ตามประเด็นที่
กาหนด
ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้ (Explain)
1. สมาชิกแต่ละคนนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัตมิ าอธิบายให้สมาชิกคนอื่น ๆ ภายในกลุ่มฟั ง
เรียงตามลาดับเหตุการณ์ของพุทธประวัติ โดยเล่าทีละคนแบบเล่าเรื่องรอบวง
2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาพุทธประวัติ
ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand)
สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรู้ทไ่ี ด้จากการศึกษาเกีย่ วกับพุทธประวัตมิ าเป็ นข้อมูลในการตอบคาถามในใบงานที่ 2.1
เรื่อง พุทธประวัติ
ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate)
1. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานในใบงานที่ 2.1 โดยมีครูเป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะ
2. นักเรียนช่วยกันสรุปพุทธประวัติ ตัง้ แต่พระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ จนถึงพุทธกิจทีส่ าคัญ
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทารายงาน เรื่อง ประวัติและความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด
 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 1 เรือ่ ง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
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9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
9.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) บุญมี แท่นแก้ว. 2546. ประวัติศาสนาต่างๆ และปรัชญาธรรม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์.
(2) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. 2519. พุทธประวัติ เล่ม 1. กรุงเทพฯ :
มหามกุฏราชวิทยาลัย.
3) บัตรภาพ
4) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสาคัญของพุทธศาสนา
5) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ
9.2 แหล่งการเรียนรู้

−
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินรายงาน เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
รายการประเมิ น
1. การวิ เคราะห์ความสาคัญ
ของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือใน
ฐานะที่เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรม
2. การวิ เคราะห์ความสาคัญ
ของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาที่ตนนับถือใน
ฐานะที่เป็ นหลักในการ
พัฒนาชาติ ไทย
3. การสรุปพุทธประวัติตงั ้ แต่
เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ จนถึง
พุทธกิ จสาคัญ

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

คาอธิ บายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
ดี (3)
พอใช้ (2)
ปรับปรุง (1)
วิเคราะห์ความสาคัญของ
วิเคราะห์ความสาคัญของ
วิเคราะห์ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ พระพุทธศาสนา หรือศาสนา
ตนนับถือในฐานะทีเ่ ป็ นมรดก
ตนนับถือในฐานะทีเ่ ป็ นมรดก
ทีต่ นนับถือในฐานะทีเ่ ป็ น
ทางวัฒนธรรมได้ถูกต้อง ชัดเจน ทางวัฒนธรรมได้ถูกต้อง
มรดกทางวัฒนธรรมได้
ค่อนข้างชัดเจน
ถูกต้องบางประเด็น
วิเคราะห์ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่
ตนนับถือในฐานะทีเ่ ป็ นหลัก
ในการพัฒนาชาติไทยได้ถูกต้อง
ชัดเจน

วิเคราะห์ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่
ตนนับถือในฐานะทีเ่ ป็ นหลัก
ในการพัฒนาชาติไทยได้ถูกต้อง
เป็ นส่วนใหญ่

วิเคราะห์ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนา
ทีต่ นนับถือในฐานะทีเ่ ป็ น
หลักในการพัฒนาชาติไทย
ได้ถูกต้องเป็ นส่วนน้อย

สรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่เสด็จกรุง
กบิลพัสดุ์ จนถึงพุทธกิจสาคัญ
ได้ถูกต้อง ชัดเจน

สรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่เสด็จกรุง
กบิลพัสดุ์ จนถึงพุทธกิจสาคัญ
ได้ถูกต้อง แต่มจี ุดบกพร่องบ้าง
บางตอน

สรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่เสด็จ
กรุงกบิลพัสดุ์ จนถึงพุทธกิจ
สาคัญได้ถูกต้อง แต่มี
จุดบกพร่องเป็ นส่วนใหญ่

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-9

ดี

5-7

ปรับปรุง

ต่ากว่า 5

พอใช้
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แบบทดสอบก่ อนเรียน-หลั งเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
คาชี้ แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาทีจ่ ดั เป็ น
มรดกด้านรูปธรรม
ก. พระพุทธรูป
ข. ความกตัญญูกตเวที
ค. การแสดงความอ่อนน้อม
ง. การแสดงมรรยาทชาวพุทธ
2. การเจริญปั ญญา มีประโยชน์ต่อผูป้ ฏิบตั อิ ย่างไร
ก. มีความประพฤติทต่ี งั ้ อยูใ่ นระเบียบวินัย
ข. มีจติ ใจทีเ่ ข้มแข็ง และมีความมั ่นคง
ค. มีความรู้ ความเข้าใจสิง่ ทัง้ หลายตามความเป็ นจริง
ง. มีความละอาย ไม่เบียดเบียน หรือก่อความเดือดร้อน
เสียหาย
3. นักเรียนสามารถนาหลักไตรสิกขามาประยุกต์ใช้ในชีวติ
ได้อย่างไร
ก. ศีล - การทางานอย่างตัง้ ใจ
ข. ศีล - การทางานอย่างมีระบบระเบียบ
ค. สมาธิ - การทางานอย่างสม่าเสมอ ตรงเวลา
ง.
สมาธิ - การทางานอย่างพินจิ พิเคราะห์ และแก้ปัญหา
อย่างสมเหตุสมผล
4. เพราะเหตุใด พระพุทธศาสนาจึงเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติไทย
ก. เพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา
ข. เพราะประเทศไทยมีวดั และพระสงฆ์จานวนมาก
ค. เพราะวัฒนธรรมไทยได้รบั อิทธิพลมาจากอินเดีย
ง. เพราะหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาเป็ น
รากฐานทางวัฒนธรรมไทย
5. พระพุทธเจ้าประสูตทิ ใ่ี ด
ก. สวนเทวทหะ
ข. สวนลุมพินี
ค. สวนกบิลพัสดุ์
ง. สวนอิสปิ ตนมฤคทายวัน

6. บุคคลในข้อใดทีท่ านายว่า เจ้าชายสิทธัตถะจะต้องออก
ผนวช และได้ตรัสรูเ้ ป็ นศาสดาเอกของโลก
ก. อสิตดาบส
ข. ครูวศิ วามิตร
ค. พระนางสิรมิ หามายา
ง. พราหมณ์โกณฑัญญะ
7. ข้อใดเป็ นมูลเหตุสาคัญของการตัดสินใจออกผนวชของ
เจ้าชายสิทธัตถะ
ก. ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทัง้ 4
ข. เมื่อพระนางพิมพาประสูตพิ ระโอรสชื่อ ราหุล
ค. เมื่อทรงอุทานขึน้ ในเวลาทีพ่ ระโอรสประสูตวิ ่า
บ่วงเกิดแล้ว
ง. เกิดความเบื่อหน่ายในการประทับอยู่ในปราสาท
ทัง้ 3 ฤดู
8. พระสิทธัตถะทรงรับการถวายข้าวมธุปายาสจากบุคคล
ในข้อใด
ก. โสตถิยะ
ข. นางสุชาดา
ค. ปั ญจวัคคีย์
ง. พระเจ้าสุทโธทนะ
9. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมใดโปรดแก่ปัญจวัคคีย์
ก. พรหมวิหาร 4
ข. โอวาทปาติโมกข์
ค. หลักธรรมโอวาท 3
ง. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
10. บุคคลในข้อใดเป็ นปั จฉิมสาวก
ก. สุภทั ทะ
ข. องคุลมิ าล
ค. พระกุมารราหุล
ง. กาฬุทายีอามาตย์

ตัวชี้วดั ส 1.1 ข้อ 1-2
1. ก

2. ค

3. ข

4. ง

5. ข

6. ง

7. ก

8. ข

9. ง

10. ก

ได้คะแนน

คะแนนเต็ม
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
เวลา 1 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นมีมรดกทางวัฒนธรรม และหลักธรรมคาสอนทีท่ าให้ศาสนิกชนนาไปปฏิบตั ิ เพือ่ พัฒนา
ด้านกายภาพและสิง่ แวดล้อม และด้านจิตใจ ส่งผลต่อการพัฒนาชาติไทย
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.5/1 วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีต่ นนับถือในฐานะทีเ่ ป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
และหลักในการพัฒนาชาติไทย
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) วิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาทีต่ นนับถือได้
2) ยกตัวอย่างมรดกทางวัฒนธรรมทีไ่ ด้รบั จากพระพุทธศาสนาได้
3) บอกความสาคัญของศาสนาทีม่ ตี ่อการพัฒนาชาติไทยได้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) มรดกทางวัฒนธรรมทีไ่ ด้รบั จากพระพุทธศาสนา
- มรดกทางด้านรูปธรรม เช่น ศาสนสถาน โบราณวัตถุ สถาปั ตยกรรม
- มรดกทางด้านจิตใจ เช่น หลักธรรมคาสังสอน
่
ความเชื่อและคุณธรรมต่างๆ
2) การนาพระพุทธศาสนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาชาติไทย
- พัฒนาด้านกายภาพ และสิง่ แวดล้อม เช่น ภาวนา 4 (กาย ศีล จิต ปั ญญา) ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปั ญญา)
และอริยสัจ 4
- พัฒนาจิตใจ เช่น หลักโอวาท 3 (ละความชัว่ ทาความดี ทาจิตใจให้บริสุทธิ)์ และการบริหารจิต
และเจริญปั ญญา
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการวิเคราะห์

2) ทักษะการให้คาจากัดความ

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
3. ใฝ่ เรียนรู้

2. มีวนิ ยั
4. มุ่งมันในการท
่
างาน
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6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียน
 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 1 เรือ่ ง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
ขัน้ ที่ 1 สังเกต
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

3. ครูนาภาพเกีย่ วกับศิลปะไทยทางด้านสถาปั ตยกรรม
ประติมากรรม จิตรกรรม มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นด้วยการตอบคาถาม เช่น
- ภาพดังกล่าวมีคุณค่าอย่างไรบ้าง
- ภาพดังกล่าวสอดคล้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไร
4. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา
5. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 ศาสนสถานของพระพุทธศาสนาที่นักเรียนรู้จกั
ได้แก่อะไรบ้าง มีคุณค่าและความสาคัญ
อย่างไร
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 2 วิ เคราะห์ วิ จารณ์
สื่อการเรียนรู้

:

คาถามกระตุ้นความคิ ด

1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
3. ใบงานที่ 1.1

 มรดกของพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อการพัฒนา
จิ ตใจของมนุษย์ ได้แก่อะไรบ้าง จงอธิ บาย

4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ 5-6 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละ
กลุ่มมีการเลือกผูน้ า จากนัน้ ครูอธิบายวิธกี ารทางานกลุ่มร่วมกัน
ให้ทุกคนมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ รับฟังความคิดเห็น
ของผูอ้ ่นื อย่างมีเหตุผล มีน้าใจช่วยซึง่ เหลือกันและกัน
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรูเ้ รื่อง ความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
ตามประเด็นต่อไปนี้
1) มรดกทางวัฒนธรรมทีไ่ ด้รบั จากพระพุทธศาสนา
- มรดกด้านรูปธรรม
- มรดกด้านจิตใจ
2) พระพุทธศาสนาเป็ นหลักในการพัฒนาชาติไทย
6. ครูให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพในใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสาคัญ
ของพระพุทธศาสนา
7. สมาชิกแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน
ในใบงานที่ 1.1 และปรับปรุงหรือพัฒนาให้มคี วามสมบูรณ์
8. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอใบงานที่ 1.1 หน้าชัน้ เรียน โดยมีครู
เป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม
9. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด
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(หลักธรรมของพระพุทธศาสนาทีส่ อนให้คน
ละเว้นความชัว่ ทาความดี ทาจิตใจให้บริสุทธิ์
เป็ นมรดกสาคัญทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาจิตใจของ
มนุษย์เป็นการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น)

ขัน้ ที่ 3 สรุป
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : —

นักเรียนร่วมกันสรุปความสาคัญของพระพุทธศาสนา ในด้านการเป็ น
มรดกทางวัฒนธรรม และเป็ นหลักในการพัฒนาชาติไทย

7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
ตรวจใบงานที่ 1.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้
และมุ่งมั ่นในการทางาน

เครื่องมือ
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
ใบงานที่ 1.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เกณฑ์
(ประเมินตามสภาพจริง)

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
- สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. 2519. พุทธประวัติ เล่ม 1. กรุงเทพฯ :
มหามกุฏราชวิทยาลัย.
3) บัตรภาพ ศิลปวัฒนธรรม
4) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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บัตรภาพ

ภาพจิ ตรกรรมฝาผนังเรื่อง พุทธประวัติ

ภาพจิ ตรกรรมฝาผนังเรื่อง พุทธประวัติ

ภาพเจดีย์

ภาพพระพุทธรูป

ภาพหอพระไตรปิ ฎก

ภาพโบสถ์
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนบรรยายภาพทีแ่ สดงถึงความสาคัญของพระพุทธศาสนา
1.

คาบรรยายภาพ

2.

คาบรรยายภาพ

3.

คาบรรยายภาพ
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4.

คาบรรยายภาพ

5.

คาบรรยายภาพ
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ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสาคัญของพระพุทธศาสนา

เฉลย

คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนบรรยายภาพทีแ่ สดงถึงความสาคัญของพระพุทธศาสนา
1.

คาบรรยายภาพ พระพุทธศาสนาทาให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ศลิ ปด้านจิตรกรรม

2.

คาบรรยายภาพ พระพุทธศาสนาทาให้เกิดความศรัทธาในการสร้างสรรค์ผลงานด้านประติมากรรม สร้างพระพุทธรูป
ปางต่างๆ เพือ่ ราลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า

3.

คาบรรยายภาพ พระพุทธศาสนาเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์งานด้านสถาปัตยกรรม สร้างโบสถ์ เพือ่ เป็นทีป่ ระกอบ
พิธกี รรมทางพระพุทธศาสนา สร้างเจดียเ์ พือ่ บรรจุพระบรมธาตุ
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4.

คาบรรยายภาพ พระพุทธศาสนาเป็นส่วนสาคัญทีท่ าให้เกิดพิธกี รรมต่างๆ ซึง่ ก่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม
แก่ศาสนิกชน

5.

คาบรรยายภาพ พระพุทธศาสนามีหลักธรรมคาสอนทีส่ ่งผลให้ผูป้ ฏิบตั ริ ว่ มกันพัฒนาชาติดา้ นกายภาพและสิง่ แวดล้อม
และผูท้ ปี ่ ฏิบตั ติ ามหลักไตรสิกขาจะสามารถพัฒนาตนเองในเรือ่ ง กาย วาจา ใจ
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แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

เนื้อหาละเอียดชัดเจน
ความถูกต้องของเนื้อหา
ภาษาทีใ่ ช้เข้าใจง่าย
ประโยชน์ทไ่ี ด้จากการนาเสนอ
วิธกี ารนาเสนอผลงาน
รวม
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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คะแนน
คะแนน
คะแนน

แบบสังเกตพฤติ กรรม
ชื่อกลุ่ม

การทางานกลุ่ม

ชัน้

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

การแบ่งหน้าทีก่ นั อย่างเหมาะสม
ความร่วมมือกันทางาน
การแสดงความคิดเห็น
การรับฟั งความคิดเห็น
ความมีน้าใจช่วยเหลือกัน
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

รายการประเมิ น
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติ และบอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
1.2 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิหน้าทีข่ องนักเรียน ให้ความร่วมมือร่วมใจใน
การทางานกับสมาชิกในห้องเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
สถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด
ทาตามสัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่ หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน
4. ใฝ่ เรียนรู้

4.1 ตัง้ ใจเรียนรู้
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ ากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆ แหล่งเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่อื ได้
อย่างเหมาะสม
4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิง่ ทีเ่ รียนรู้ สรุปเป็ นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลีย่ นความรูด้ ว้ ยวิธกี ารต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
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ระดับคะแนน
3

2

1

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
5. อยู่อย่างพอเพียง

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

2

1

5.1 ใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน
7. รักความเป็ นไทย

6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย

8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางานให้ผอู้ ่นื และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัติ และสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียน ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและบ่อยครัง้
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั บิ างครัง้

ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
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บันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ
เวลา 1-2 ชัวโมง
่
1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด
การศึกษาพุทธประวัตติ งั ้ แต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ จนถึงพุทธกิจสาคัญ ย่อมทาให้ได้ขอ้ คิดและคุณธรรมอันเป็ นแบบอย่าง
เพือ่ นาไปปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ ได้อย่างถูกต้อง
2. ตัวชี้วดั /จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 ตัวชี้วดั
ส 1.1

ป.5/2

สรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ จนถึงพุทธกิจสาคัญ หรือประวัตศิ าสดาทีต่ นนับถือ
ตามทีก่ าหนด

2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1) สรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ จนถึงพุทธกิจสาคัญได้
2) บอกความสาคัญและข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาพุทธประวัตไิ ด้
3. สาระการเรียนรู้
3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

1) สรุปพุทธประวัติ (ทบทวน)
2) โปรดพระพุทธบิดา (เสด็จกรุงกบิลพัสดุ)์
3) พุทธกิจสาคัญ ได้แก่ โลกัตถจริยา ญาตัตถจริยา และพุทธัตถจริยา
3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ น่
(พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา)

4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
4.1 ความสามารถในการคิ ด

1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล

2) ทักษะการสร้างความรู้

4.2 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวนิ ยั
3. ใฝ่ เรียนรู้
4. มุ่งมันในการท
่
างาน
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(ชั่วโมงที่ 1)

6. กิ จกรรมการเรียนรู้
 วิ ธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)
 นักเรียนสวดมนต์บชู าพระรัตนตรัยและทาสมาธิก่อนเรียนทุกชัวโมง
่

ชัวโมงที
่
่1
ขัน้ ที่ 1 กระตุ้นความสนใจ
สื่อการเรียนรู้ : บัตรภาพ

1. ครูนาภาพสถานทีป่ ระสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
มาแสดงให้นักเรียนดูทห่ี น้าชัน้ เรียน แล้วให้นักเรียนช่วยกัน
บอกว่า ภาพทีค่ รูนามาแสดงให้ดเู ป็ นสถานทีใ่ ด และมีความสาคัญ
อย่างไร
2. ครูตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นถึง
ความสาคัญของพุทธประวัติ

ขัน้ ที่ 2 สารวจค้นหา
สื่อการเรียนรู้ :

คาถามกระตุ้นความคิ ด

1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2. หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม

1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1) ร่วมกันศึกษา
ความรูเ้ รื่อง พุทธประวัติ จากหนังสือเรียน และหนังสือค้นคว้า
เพิม่ เติม ในประเด็นต่อไปนี้
1) สรุปพุทธประวัติ
2) พระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
3) พุทธกิจสาคัญ ได้แก่ โลกัตถจริยา ญาตัตถจริยา
และพุทธัตถจริยา
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 3 อธิ บายความรู้
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ : −

3. สมาชิกแต่ละคนนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาเกีย่ วกับพุทธประวัติ
มาอธิบายให้สมาชิกคนอื่นๆ ภายในกลุ่มฟัง เรียงตามลาดับ
เหตุการณ์ของพุทธประวัติ โดยเล่าทีละคนแบบเล่าเรื่องรอบวง
4. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปข้อคิดทีไ่ ด้จากการศึกษาพุทธประวัติ
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 การศึกษาพุทธประวัติทาให้ได้ข้อคิ ดสาคัญ
อย่างไรบ้าง
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

(ชั่วโมงที่ 2)

ชัวโมงที
่
่2
ขัน้ ที่ 4 ขยายความเข้าใจ
คาถามกระตุ้นความคิ ด

สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 2.1

1. สมาชิกแต่ละกลุ่มนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการศึกษาเกีย่ วกับ
พุทธประวัตมิ าเป็ นข้อมูลในการตอบคาถามในใบงานที่ 2.1
เรื่อง พุทธประวัติ โดยตอบคาถามจากภาพในตอนที่ 1
และเขียนแผนผังความคิดในตอนที่ 2
2. นักเรียนตอบคาถามกระตุน้ ความคิด

 นักเรียนจะสามารถนาข้อคิ ดและคุณธรรมจาก
การศึกษาพุทธประวัติไปปฏิ บตั ิ ในชี วิต
ประจาวันได้อย่างไรบ้าง และคาดว่าผลที่
ได้รบั จะเป็ นอย่างไร อธิ บายเหตุผล
(พิจารณาตามคาตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของครูผสู้ อน)

ขัน้ ที่ 5 ตรวจสอบผล
สื่อการเรียนรู้ : ใบงานที่ 2.1

3. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอผลงานในใบงานที่ 2.1 โดยมีครู
เป็ นผูต้ รวจสอบความถูกต้องและให้ขอ้ เสนอแนะ
4. นักเรียนช่วยกันสรุปพุทธประวัติ ตัง้ แต่พระพุทธเจ้าเสด็จ
กรุงกบิลพัสดุ์ (โปรดพุทธบิดา) และพุทธกิจสาคัญ
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทารายงาน เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
โดยให้ครอบคลุมประเด็นตามทีก่ าหนด ดังนี้
1) การวิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีต่ นนับถือในฐานะทีเ่ ป็นมรดกทางวัฒนธรรม
2) การวิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีต่ นนับถือในฐานะทีเ่ ป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย
3) การสรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ จนถึงพุทธกิจสาคัญ

 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ที ่ 1 เรือ่ ง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
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7. การวัดและประเมิ นผล
วิ ธีการ
ตรวจใบงานที่ 2.1
ประเมินการนาเสนอผลงาน
สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
สังเกตความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ยั ใฝ่ เรียนรู้
และมุ่งมั ่นในการทางาน
ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
ตรวจรายงาน เรื่อง ประวัตแิ ละความสาคัญของ
พระพุทธศาสนา

เครื่องมือ
ใบงานที่ 2.1
แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1
แบบประเมินรายงาน เรื่อง ประวัตแิ ละ
ความสาคัญของพระพุทธศาสนา

เกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
8.1 สือ่ การเรียนรู้

1) หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.5
2) หนังสือค้นคว้าเพิม่ เติม
(1) บุญมี แท่นแก้ว. 2546. ประวัติศาสนาต่างๆ และปรัชญาธรรม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์.
(2) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. 2519. พุทธประวัติ เล่ม 1. กรุงเทพฯ :
มหามกุฏราชวิทยาลัย.
3) บัตรภาพ สถานทีป่ ระสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
4) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ
8.2 แหล่งการเรียนรู้

—
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การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
แบบประเมินรายงาน เรื่อง ประวัติและความสาคัญของพระพุทธศาสนา
ลาดับที่
1
2
3

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

การวิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีต่ น
นับถือในฐานะทีเ่ ป็ นมรดกทางวัฒนธรรม
การวิเคราะห์ความสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาทีต่ น
นับถือในฐานะทีเ่ ป็ นหลักในการพัฒนาชาติไทย
การสรุปพุทธประวัตติ งั ้ แต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ จนถึงพุทธกิจ
สาคัญ
รวม

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ดี
= 3
พอใช้
= 2
ปรับปรุง = 1
เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-9

ดี

5-7

พอใช้

ต่ากว่า 5

ปรับปรุง
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บัตรภาพ

ภาพสถานที่ประสูติ

ภาพสถานที่ตรัสรู้

ภาพสถานที่ปริ นิพพาน
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ
ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ภาพพุทธประวัติ แล้วตอบคาถาม
1.
คาถาม
1) ภาพนี้เป็ นภาพเรื่องราวของพุทธประวัตติ อนใด

2) ทาไมพระกาฬุทายีจงึ บวชในพระพุทธศาสนา

2.
คาถาม
1) ภาพนี้เป็ นภาพเรื่องราวของพุทธประวัตติ อนใด

2) ทาไมพระพุทธเจ้าจึงเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์

3) การทีพ่ ระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระราชบิดามีผลสาเร็จในเรื่องใด

4) พระเจ้าสุทโธทนะบรรลุเป็ นพระอรหันต์เมื่อใด
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3.
คาถาม
1) ภาพนี้เป็ นภาพเรื่องราวเกีย่ วกับพุทธประวัตติ อนใด

2) ทาไมพระพุทธเจ้าจึงทรงให้พระสารีบุตรทาการบรรพชาให้พระราหุล

3) ทาไมจึงมีขอ้ กาหนดเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องผูท้ จ่ี ะบวชว่า จะต้องได้รบั อนุญาตจากผูป้ กครอง
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ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนแผนผังความคิด สรุปพุทธกิจสาคัญ

พุทธกิ จสาคัญ
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ใบงานที่ 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ

เฉลย

ตอนที ่ 1
คาชี้แจง ให้นกั เรียนวิเคราะห์ภาพพุทธประวัติ แล้วตอบคาถาม
1.
คาถาม
1) ภาพนี้เป็ นภาพเรื่องราวของพุทธประวัตติ อนใด
ภาพทีพ่ ระเจ้าสุทโธทนะทรงรับสั ่งให้กาฬุทายีอามาตย์
ไปกราบทูลอัญเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์

2) ทาไมพระกาฬุทายีจงึ บวชในพระพุทธศาสนา
เพราะเมือ่ ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเลือ่ มใสศรัทธา

2.
คาถาม
1) ภาพนี้เป็ นภาพเรื่องราวของพุทธประวัตติ อนใด
เป็นภาพทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดพระเจ้าสุทโธทนะ

2) ทาไมพระพุทธเจ้าจึงเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์
กาฬุทายีได้กราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จกลับ
กรุงกบิลพัสดุ์

3) การทีพ่ ระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระราชบิดามีผลสาเร็จในเรื่องใด
พระราชบิดาบรรลุเป็นโสดาบัน และทรงแสดงธรรมโปรดพระญาติจนได้ดวงตาเห็นธรรม

4) พระเจ้าสุทโธทนะบรรลุเป็ นพระอรหันต์เมื่อใด
เมือ่ พระเจ้าสุทโธทนะทรงชราและประชวร พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรด และแสดงธรรมให้ฟังจนพระเจ้าสุทโธทนะ
เป็นพระอรหันต์และนิพพาน

30 พระพุทธศาสนา ป.5

3.
คาถาม
1) ภาพนี้เป็ นภาพเรื่องราวเกีย่ วกับพุทธประวัตติ อนใด
เป็นภาพพระสารีบุตร และพระราหุลเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า
หลังจากพระสารีบตุ รทาการบรรพชาให้พระราหุลแล้ว

2) ทาไมพระพุทธเจ้าจึงทรงให้พระสารีบุตรทาการบรรพชาให้พระราหุล
เพราะทรงพิจารณาแล้วเห็นว่า อริยทรัพย์ (ทรัพย์อนั ประเสริฐ) เป็นสิง่ ทีย่ ั ่งยืนควรมอบให้แก่พระกุมารราหุล

3) ทาไมจึงมีขอ้ กาหนดเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องผูท้ จ่ี ะบวชว่า จะต้องได้รบั อนุญาตจากผูป้ กครอง
เพราะพระเจ้าสุทโธทนะทรงขอจากพระพุทธเจ้า เนือ่ งจากมีบทเรียนทีพ่ ระกุมารราหุลบวชโดยไม่ได้รบั อนุญาต
จากผูป้ กครอง
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ตอนที ่ 2
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนแผนผังความคิด สรุปพุทธกิจสาคัญ

เสด็จออกบิณฑบาต

เสด็จออกแสดงธรรม
โลกัตถจริยา

ทรงประดิษฐาน
พระพุทธศาสนา
ให้ย ั ่งยืน

แสดงพระธรรมโปรด
พระญาติ
ทีก่ รุงกบิลพัสดุ์

พุทธกิ จสาคัญ

ญาตัตถ
จริยา

พุทธัตถจริยา

ทรงบัญญัติ
พระวินัยสงฆ์

เสด็จไปห้ามญาติที ่
วิวาทกันเรือ่ งน้ า
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แบบประเมิ น

การนาเสนอผลงาน

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิ น

3

ระดับคะแนน
2

1

ความถูกต้องของเนื้อหา
ความคิดสร้างสรรค์
วิธกี ารนาเสนอผลงาน
การนาไปใช้ประโยชน์
การตรงต่อเวลา
รวม
ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชดั เจน
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็ นส่วนใหญ่
ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน

ให้
ให้
ให้

3
2
1

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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คะแนน
คะแนน
คะแนน

การทางานรายบุคคล

แบบสังเกตพฤติ กรรม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิน

ความมีวินัย
3

2

1

ความมีน้าใจ
เอื้อเฟื้ อ
เสียสละ
3 2 1

การรับฟัง
ความคิ ดเห็น

การแสดง
ความคิ ดเห็น

การตรงต่อ
เวลา

3

3

3

2

1

2

1

2

1

รวม
15
คะแนน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
12 - 15
8 - 11
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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แบบสังเกตพฤติ กรรม

การทางานกลุ่ม

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล
ของผู้รบั การ
ประเมิน

ความร่วมมือ
กันทา
กิ จกรรม

การแสดง
ความคิ ดเห็น

การรับฟัง
ความคิ ดเห็น

ความตัง้ ใจ
ทางาน

การแก้ไข
ปัญหา/หรือ
ปรับปรุง
ผลงานกลุ่ม

3

3

3

3

3

2

1

2

1

2

1

2

1

2

รวม
15
คะแนน

1

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ
ช่วงคะแนน
ระดับคุณภาพ
12 - 15
ดี
8 - 11
พอใช้
ต่ากว่า 8
ปรับปรุง
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แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

รายการประเมิ น
1.4 ยืนตรงเมื่อได้ยนิ เพลงชาติ ร้องเพลงชาติ และบอกความหมาย
ของเพลงชาติได้
1.5 ปฏิบตั ติ นตามสิทธิหน้าทีข่ องนักเรียน ให้ความร่วมมือร่วมใจใน
การทางานกับสมาชิกในห้องเรียน
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่ นนับถือ ปฏิบตั ติ นตามหลักของศาสนา
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
สถาบันพระมหากษัตริยต์ ามทีโ่ รงเรียนและชุมชนจัดขึน้

2. ซื่อสัตย์ สุจริต

2.1 ให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง และเป็ นจริง
2.2 ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจ่ ะทาความผิด
ทาตามสัญญาทีต่ นให้ไว้กบั พ่อแม่ หรือผูป้ กครอง และครู
2.3 ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ ่นื ด้วยความซื่อตรง

3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตั ติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว
และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ใน
ชีวติ ประจาวัน
4. ใฝ่ เรียนรู้

4.1 ตัง้ ใจเรียนรู้
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน
4.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจ้ ากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยี
ต่างๆ แหล่งเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้ส่อื ได้
อย่างเหมาะสม
4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิง่ ทีเ่ รียนรู้ สรุปเป็ นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลีย่ นความรูด้ ว้ ยวิธกี ารต่างๆ และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
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ระดับคะแนน
3

2

1

แบบประเมิ น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)

คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ✓ ลงในช่องทีต่ รงกับ
ระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ น
5. อยู่อย่างพอเพียง

ระดับคะแนน

รายการประเมิ น

3

2

1

5.1 ใช้ทรัพย์สนิ และสิง่ ของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูค้ ุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน

6. มุ่งมั ่นในการ
ทางาน
7. รักความเป็ นไทย

6.1 มีความตัง้ ใจและพยายามในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ทอ้ แท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ
7.1 มีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ั ญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตั ติ นตามวัฒนธรรมไทย

8. มีจิตสาธารณะ

8.1 รูจ้ กั ช่วยพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางานให้ผอู้ ่นื และแบ่งปั นสิง่ ของให้ผอู้ ่นื
8.3 รูจ้ กั การดูแล รักษาทรัพย์สมบัติ และสิง่ แวดล้อมของห้องเรียน
โรงเรียน ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั ชิ ดั เจนและบ่อยครัง้
พฤติกรรมทีป่ ฏิบตั บิ างครัง้

ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
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บันทึกหลังแผนการสอน
 ด้านความรู้

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผู้บริ หารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

บันทึกหลังหน่ วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
ตอนที่ 1

นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ของหน่วยการเรียนรู้
ต่อไปนี้ ส 1.1 (ป.5/1, ป.5/2)
 ด้านความรู้

(จานวน

คน คิดเป็นร้อยละ

)

 ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ ปี ั ญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))

สรุปผลจากการประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ประจาหน่ วยการเรียนรู้
 ระดับคุณภาพดี
จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 ระดับคุณภาพพอใช้
จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 ระดับคุณภาพปรับปรุง จานวน
คน คิดเป็นร้อยละ
 ปั ญหา/อุปสรรค

 แนวทางการแก้ไข

ความเห็นของผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
ข้อเสนอแนะ
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
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)

ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิ นคุณภาพภายนอก
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (ด้านคุณภาพผู้เรียน)
มาตรฐานที ่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสมา่ เสมอ
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้ องกันตนเองจากสิง่ เสพติดให้โทษและหลีกเลีย่ งตนเองจากสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบตั เิ หตุ
และปั ญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั ่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ทดี ่ แี ละให้เกียรติผอู้ นื ่
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

มาตรฐานที ่ 2 ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิ ยมทีพ่ ึงประสงค์
2.1
2.2
2.3
2.4

มีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามหลักสูตร
เอื้ออาทรผูอ้ นื ่ และกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ พี ระคุณ
ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
ตระหนัก รูค้ ุณค่า ร่วมอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม

มาตรฐานที ่ 3 ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื อ่ ง
3.1
3.2
3.3
3.4

มีนิสยั รักการอ่านและแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสือ่ ต่างๆ รอบตัว
มีทกั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน และตัง้ คาถามเพือ่ ค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติม
เรียนรูร้ ่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพือ่ การเรียนรูร้ ะหว่างกัน
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรูแ้ ละนาเสนอผลงาน

มาตรฐานที ่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิ ดอย่างเป็ นระบบ คิ ดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
4.1
4.2
4.3
4.4

สรุปความคิดจากเรือ่ งทีอ่ ่าน ฟั ง และดู และสือ่ สารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
นาเสนอวิธคี ดิ วิธแี ก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธกี ารของตนเอง
กาหนดเป้ าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
มีความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมใิ จ

มาตรฐานที ่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสูตร
5.1
5.2
5.3
5.4

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเฉลีย่ แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที ่ 6 ผู้เรียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อืน่ ได้ และมีเจตคติ ทีด่ ี
ต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั ่นพัฒนางาน และภูมใิ จในผลงานของตนเอง
6.3 ทางานร่วมกับผูอ้ นื ่ ได้
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ร้อยละ

